
POSTOPNO UVAJANJE TUJEGA JEZIKA V 2. RAZRED 

 

V šolskem letu 2015/2016 se nadaljuje postopno uvajanje tujega jezika v 2. razred osnovne 

šole.  OŠ Vič je bila izbrana, da v šolskem letu 2015/2016 prične z izvajanjem tujega jezika – 

angleščina v drugem razredu. S sklepom je določeno, da se v drugi krog vključi 90 osnovnih 

šol. Tako se bo pouk tujega jezika v naslednjem šolskem letu izvajal skupaj v 151 šolah, in 

sicer v 384 oddelkih 2. razreda (7733 učencev). 

Postopno uvajanje prvega tujega jezika v osnovnih šolah vodijo šolske projektne skupine. 

Odgovorni nosilec postopnega uvajanja in spremljanja na posamezni šoli je ravnatelj, ki 

imenuje in vodi šolsko projektno skupino, v kateri je tudi predstavnik staršev. 

Izbor šol, ki izpolnjujejo pogoje v skladu s Pravilnikom o postopnem uvajanju prvega tujega 

jezika v 2. razred osnovne šole, se izvede na podlagi naslednjih kriterijev: 

-        izbor prvega tujega jezika, 

-        regionalna pokritost glede na organizacijske enote zavoda za šolstvo, 

-        zastopanost šol glede na velikost šol, 

-        zastopanost šol glede na organiziranost šol. 

Ravnatelj v sodelovanju s šolsko projektno skupino pripravi predlog za vključitev šole v 

postopno uvajanje in predlog izbire prvega tujega jezika ter si o tem pridobi soglasje 

učiteljskega zbora in sveta staršev. 

Odločitev o postopnem uvajanju in izbiri prvega tujega jezika sprejme svet šole. 

 

Predlog sklepa 2015-0610-07-01: Na podlagi 45. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13) in 20. člena Zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 

– ZPCP-2D) minister za izobraževanje, znanost in šport izdaja PRAVILNIK o postopnem 

uvajanju prvega tujega jezika v 2. razred osnovne šole in na podlagi 7. člena tega pravilnika 

Svet staršev OŠ Vič daje soglasje za postopno uvajanje tujega jezika v 2. razred osnovne šole. 

Predlog sklepa 2015-0610-07-02: Svet staršev je v projektno skupino pri uvajanju tujega 

jezika v 2. razredu imenoval predstavnika staršev: 

 


